


 

Nieuwsbrief nr.1            Maart 2015 

Vivarium 2015: Lucky #7  

Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in 

volle gang.  Wie de gehele historie van Vivarium heeft mee beleefd kan zich amper voorstellen dat we inmiddels 

al weer aan de 7e editie toe zijn. Gaat dat nummer zeven ook Vivarium geluk brengen? Beleef het mee in het 

weekend van 21 & 22 November te Nieuwegein! 

Ook dit jaar gaan wij weer, samen met onze standhouders, er voor zorgen dat wij de Beursfabriek in Nieuwegein 

vullen met al het moois dat er in onze hobby te vinden is. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de 

hoogte van de ontwikkelingen rond Vivarium 2015. 

 

Ocean & Lake gaat alleen voor groots 

Voor Noortje en Tim van Ocean & Lake stond het 

vanaf het eerste idee voor hun winkel in Putten al 

helemaal vast: het moest een top winkel worden 

met een grootse uitstraling. Hun vaste klantenkring 

kan beamen dat dit zeker is gelukt. Met hun kennis 

en enthousiasme staat hun winkel inmiddels voor 

vele aquarianen op zowel zoet- als zoutwatergebied 

bekend als groeibriljant tussen de beste zaken van 

Nederland. 

Maar voor vele bezoekers op Vivarium 2014 was het 

toch even met de ogen knipperen toen ze de stand 

van Ocean & Lake zagen. Want wie minder bekend 

is met hun zaak vroeg zich af  waar dit opeens 

vandaan kwam. Met hun eerste échte deelname aan 

Vivarium sleepten ze met hun prachtige stand dan 

ook gelijk de juryprijs voor mooiste stand van heel 

Vivarium in de wacht. 

Verheugd is de organisatie dan ook te kunnen 

melden dat Noortje en Tim er ook in 2015 weer bij 

zijn. En hun stand wordt zelfs nóg groter: van 

100m2 in 2014 gaan zij nu naar 150m2 in 2015. Wij 

kijken nu al uit naar wat voor moois daar te vinden 

zal zijn! 

 

 
Noortje en Tim van Ocean & Lake 

 

 



 

Wedstrijden 2015 

Ook deze editie zal Vivarium weer bol staan van de 

activiteiten en wedstrijden waaraan iedereen kan 

deelnemen: 

 
Foto John Lam- Winnaar juryprijs fotowedstrijd 

 

De Vivariumfotowedstrijd 

De eerste wedstrijd waarvoor de inschrijving 

officieel geopend zal gaan worden is de 

Vivariumfotowedstrijd. Net als afgelopen jaar zullen 

er weer zowel een juryprijs als een publieksprijs te 

kiezen zijn. Wie worden de opvolgers van John Lam 

en Steven Duym? Of gaan zij wellicht hun titels 

verdedigen? Wij hopen dat zoveel mogelijk 

deelnemers het hun zo lastig mogelijk gaan maken 

in ieder geval. 

 

 
Foto Steven Duym- Winnaar publieksprijs 

fotowedstrijd 

 

 

 

 

 

 

Scapers Tank Contest 

Ook zeker terug is de Scapers Tank Contest. Twintig 

stuks fraaie aquariums van Dennerle worden aan de 

deelnemers ter beschikking gesteld om de vrijdag 

voorafgaand aan Vivarium 2015 ingericht te gaan 

worden. Dit doen de deelnemers met zelf 

meegebrachte materialen. Tijdens Vivarium 

bepaald het publiek door te stemmen welke 

aquascaper dit het beste heeft gedaan. 

Titelverdediger Patrick Buffing zal waarschijnlijk in 

spanning afwachten wie zijn uitdagers zullen 

worden! Wie interesse heeft in deelname kan zich 

alvast melden via het contactformulier op de 

website. 

 
Winnaar 2014: Patrick Buffing 

 

Dutch Shrimp Contest 

Vele liefhebbers van zoetwatergarnalen trokken 

afgelopen jaar naar Nieuwegein om de vele 

varianten die er in dit hobbysegment zijn te komen 

bewonderen. 

En die liefhebbers kunnen ook dit jaar weer bij 

Vivarium terecht. Want de organisatie van de Dutch 

Shrimp Contest heeft al aangekondigd weer terug te 

komen met de 50 wedstrijdbakken waarvoor 

deelnemers aan deze wedstrijd hun garnalen 

kunnen inzenden. Of zoals José en Ralph Töning het 

zelf omschrijven: “Eindelijk is de DSC thuis 

gekomen op het evenement waar het écht hoort”. 

En dat kunnen wij natuurlijk alleen maar beamen. 

 

 

 



 

Live Aquascaping Contest 

Als organisatie kun je vooraf nog zoveel plannen 

rond een wedstrijd, maar toch wordt je altijd weer 

verrast. Vooraf hadden voor de 2014 editie acht 

teams zich ingeschreven voor deze wedstrijd, maar 

op het laatst bleken 3 teams door verschillende 

oorzaken niet mee te kunnen doen. En dat is 

natuurlijk erg jammer voor een wedstrijd waarbij de 

organisatie alle benodigde bakken, meubels, 

techniek en decoratiemateriaal ter beschikking stelt. 

 

Bovendien had Aquaflora prachtige 

plantenpakketten samengesteld om deze wedstrijd 

tot een groot succes te maken. En toen werden we 

opeens verrast door Erik Feenstra, die vroeg of we 

wellicht nog een reserveteam zochten. Met drie 

afzeggingen was dat natuurlijk wel een gokje waard 

en dus ging Erik Feenstra, met zijn teamleden uit 

Slovakije, de strijd aan met teams die zich soms al 

maanden voorbereid hadden. En wat bleek……de 

jury besloot dat zijn team binnen het uur van de 

wedstrijd de fraaiste Aquascape had neergezet! 

Durft jouw team dit jaar de uitdaging aan? Meldt je 

dan aan via onze contactpagina op de website. 

 

 
Team Feenstra verraste iedereen tijdens de Live 

Scaping Contest 2014 

 

 

 

De Beursfabriek; een nieuwe naam voor  

de vertrouwde locatie 

 

Al sinds de 3e editie van Vivarium strijkt het feest 

telkens weer neer in Nieuwegein. En al vanaf die 

derde editie is er de perfecte klik tussen de 

mogelijkheden en faciliteiten van De Homeboxx en 

wat er nodig is om van Vivarium een succes te 

kunnen maken. Maar toch maakte de organisatie 

van Vivarium bekend dat in 2015 er geen Vivarium in 

de Homeboxx zal plaatsvinden. 

 
 

De reden is gelukkig minder ingrijpend als dat men 

in eerste instantie verwacht. De Homeboxx heeft 

namelijk een nieuwe eigenaar en deze heeft de 

locatie omgedoopt in De Beursfabriek. Voortaan 

dus Vivarium in De Beursfabriek. Of zoals het op de 

flyers en website voor komend jaar zal staan: De 

Beursfabriek (voorheen Homeboxx). 

 

Jouw input telt!!! 

Om het nog maar eens te herhalen: Vivarium wordt 

mogelijk gemaakt door liefhebbers, voor jullie als 

liefhebbers. En daarbij blijven wij graag op de 

hoogte van wat jullie willen doen en zien op 

Vivarium.  

 

Heb je een idee voor een wedstrijd? Wil je dolgraag 

een bepaalde workshop of presentatie zien tijdens 

Vivarium? Heb je andere vragen, opmerkingen, 

ideeën of wat dan ook waarmee Vivarium nóg 

fraaier, spannender of leuker kan worden? Laat het 

ons dan vooral weten!  

 

Neem contact met ons op via de website van 

Vivarium, via onze Facebook pagina of gewoon 

direct op info@vivariumbeurs.nl 

 



 

 

Persoonlijke noot 

Na een korte periode van nagenieten van de succesvolle terugkeer van Vivarium afgelopen November, is de voorbereiding 

voor de komende editie al weer in volle gang. Zoals onze vele Facebook volgers al hebben kunnen lezen was het voor 

aanvang van Vivarium 2014 nog maar de vraag of wij als jaarlijks terugkerend evenement of juist om het jaar verder 

moesten gaan. Het enthousiasme onder bezoekers, standhouders maar ook  mijn eigen organisatieteam liet er geen 

twijfel over bestaan: gelijk doorgaan naar 2015. 

En dus zijn er inmiddels al weer vele gesprekken met standhouders geweest. Zowel nieuwe aanwinsten als, soms 

jarenlang, trouwe partijen die wij altijd weer graag begroeten. En dat Vivarium 2014 een succes is geweest, blijkt gelukkig 

uit de vele voorinschrijvingen die al binnen zijn gekomen nog voordat de inschrijving officieel voor alle standhouders 

geopend is. Alleen op basis daarvan is de benedenverdieping voor meer dan 50% gevuld en begint ook boven al weer 

goed gevuld te raken.  

Waar wij ook erg blij mee zijn is dat Aquaflora zich gelukkig wederom gemeld heeft als sponsor van de Live Aquascaping 

Contest. Daarmee zijn de deelnemende teams van deze wedstrijd straks wederom verzekerd van de beste kwaliteit 

planten die ze zich maar kunnen wensen. 

En dat is mooi, want dat geeft ons organisatieteam de gelegenheid zich te richten op andere zaken. Er moet een nieuw 

idee komen voor het Vivariumproject. Er moeten weer wedstrijden worden opgetuigd.  Workshops en presentaties 

moeten geboekt worden. En kunnen er wellicht wat meer showbakken komen? En oh ja, de reptielenhoek en 

zeewaterliefhebbers willen (en verdienen vooral) ook meer aandacht op Vivarium 

En ja vast stellen dat iets moet gebeuren stap 1, maar dan nog invulling  aan al die zaken…… gelukkig hebben we weer een 

aantal nieuwkomers in het Vivariumteam die ons zullen helpen het geheel van nieuwe ideeën verder vorm te geven. Maar 

toch, in deze fase van de voorbereiding voelt het soms alsof de inspiratie maar niet op gang wilt komen. 

Tuurlijk, uiteindelijk gaan wij wel weer met een schitterend programma komen en iedereen zal hopelijk weer zijn ogen 

uitkijken bij wat er in het weekend van 21 & 22 November allemaal in De Beursfabriek (het begint te wennen!) te vinden 

zal zijn. Maar zoals elders al geschreven: wij kijken ook vooral uit naar wat jullie eigen ideeën of zelfs dromen zijn die 

wellicht tijdens Vivarium 2015 werkelijkheid kunnen worden. Dus denk met ons mee, wie weet wordt Vivarium 2015 dan 

wel “Voor de liefhebber en een beetje van jou”. 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Marco Aukes – Hoofd Organisatie Vivarium 

 

 


